
 

 

 

 

 
 

Vejrums nye hjemmeside 

 
De fleste har sikkert bemærket, at Vejrum har fået en ny hjemmeside 
www.vejrum.net. Dog er en del nok blevet skuffet over at se, at indholdet 
af siden lader meget tilbage at ønske. 
Den gamle hjemmeside trængte i høj grad til en modernisering, og vi 
havde håbet, at den nye var i fuld gang allerede først på sommeren. Men 
der har været og er en del tekniske og andre problemer, som nu er ved at 
blive løst. Det varer måske nogle uger endnu, før hjemmesiden er helt, 
som den skal være, men der sker hele tiden fremskridt. 
Så vi vil foreslå, at man jævnlig klikker ind på www.vejrum.net og kigger 
på, hvad de forskellige faner, som dækker over foreninger, klubber, 
menighedsråd m.m., har at byde på! Der vil også blive mulighed for at få 
tilsendt nyhedsmail, når der sker opdateringer. 
Vi håber, hjemmesiden bliver til gavn og glæde for alle i Vejrum, og glæder 
os til at få henvendelser om alt muligt fra mange forskellige brugere, så 
hjemmesiden bliver en levende og aktiv del af livet i vort lille lokalsamfund. 
 
Venlig hilsen 
Elin Hamborg, Kim Jensen, Leif Mortensen, Anders Bech Madsen 

Kære alle i Vejrum sogn 

 
Et lille underudvalg under VBG har besluttet sig for at få skrevet Vejrums 
historie i en internetudgave på Vejrums nye hjemmeside, der er under 
opbygning – men det kræver også din medvirken. 
Udvalget har nemlig behov for at kende din ejendoms historie, og derfor vil 
det glæde os, hvis du vil tage dig tid til at udfylde vedlagte spørgeskema. 
Du kan også finde spørgeskemaet på www.vejrum.net  Du er også meget 
velkommen til at sende et digitalt billede af din ejendom. 
De fleste af svarene til spørgeskemaet finder du på din BBR-meddelelse. 
Er der tale om en ejendom af ældre dato, kan Statens Arkiver være en god 
hjælp. Du kan søge i både kirkebøger og folketællinger på www.sa.dk. 
Den lokalhistoriske del af www.vejrum.net  vil blive bygget op med en 
Velkomst, og derefter følger en fortegnelse over sognets veje, hvor man 
kan søge på de enkelte husnumre, efterhånden som oplysningerne  
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kommer ind. Næste søgeboks indeholder en række generelle Vejrum-
historier, hvor du også er velkommen med dine erindringer. 
Antallet af søgebokse kan i øvrigt udvides, hvis der skulle blive behov for 
det. 
Vi er i øvrigt også interesserede i gamle Vejrum-billeder. Giv os et praj, så 
vi kan fotografere eller scanne dem uden at ødelægge dit fotoalbum. 
 
Venlig hilsen 
Historiegruppen 
 
Vinteraktiviteter 
 
Starter i september se vedlagte folder.  
 
Siden sidst: 
 
Flagene har været hejst en del gange i løbet af sommeren. Det er dejligt, 
hver gang der er noget at fejre og dejligt at I har lyst til at bruge flagene. 
  
Hvis I har en anledning til at få flagene hejst så ring til Kirsten Nielsen     
97 85 54 52 
 
Ove Nygaard har etableret en sø på marken ned til Vejrum Bæk. Der er 
også anlagt en sti, der går ned til søen og en sti langs skellet mellem Oves 
mark og Damgårds mark. Stien starter bag ejendommen og munder ud 
ved Hardsysselsvej. Det er en dejlig spadsere tur ned til søen, rundt om 
den og videre ned langs markerne, Vejrum ses fra en lidt anden vinkel. En 
opfordring: prøv turen og så kan den sluttes af med en runde i den lille 
skov, som Ove har anlagt over for ejendommen. Et rygte siger at søen er 
døbt ”Ovim sø”  
 
Vores ansøgning til LAG om tilskud til natur- og byforskønnelse i sognet 
har givet pote. Vi er blevet bevilliget 125.000 kr. ca. halvdelen af det vi har 
budgetteret med. Nu skal vi i gang med at søge fonde om de sidste penge 
og forhåbentligt kan vi komme i gang i foråret 2012.  
 
Til sidst – husk posen når du lufter hund - også på lege- og 
sportspladsen  
 
 
 



 
Indre Missions fødselsdagfejring i Vejrum 

Se næste side! 

 

Indre Missions officielle 150 års fødselsdagsfest fejres den 8. oktober kl. 16.00 – 22.30 i 

Fredericia. Pris 250 kr. for hele 

dagen inkl. middag. Dagen vil byde på festmenu, sang og musik, vidnesbyrd, tilbageblik 

og fremtidsvisioner. Tilmelding senest den 13. september på jubi.indremission.dk eller 

brev til Indre Mission.  

 

 

Spirekor og kirkekor 

 

Så tilbyder vi igen Spirekor – korværksted – i Vejrum for alle sangglade børn i 1., 2., 3. 

og 4. klasse. 

Det bliver mandag fra kl. 16.30-17.30 i Vejrum Kirkehus. Første gang den 19/9. Vi slutter 

denne runde af ved gudstjenesten den 13/11, så vi får 8 gange. 

Jeg glæder mig meget til igen at se og høre mange, både kendte og ukendte, barneansigter 

til dette fantastiske kor. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 97 46 46 97.  

 

Kirkekor er for alle drenge og piger fra 4. klasse og opad. 

Vi øver i Vejrum Kirkehus hver torsdag kl. 14.00-15.00 og er startet i uge 34, men du kan 

godt nå det. Hvert kirkekorsmedlem bliver honoreret med et lille pengebeløb af 

menighedsrådet.  

Vi synger ca. én gang om måneden i Vejrum Kirke – hvilket man også får en lille skilling 

for! 

Vel mødt! 

Mange sangglade hilsner fra 

Kirsten Spanggaard Thomsen (organist/musiklærer) 

 

 

”Syng den igen” 

 

Lørdag den 24. september kl. 19.00 afholdes der sangaften i Skjern Kulturcenter. En 

festlig sangaften  med de gode gamle vækkelsessange, musik, solister, kor og forkyndelse. 

Medvirkende: Hedenstedkoret, Judy og Martin Hunskjær, Jens Linde, Cirka, Såmænd.  

Der kan læses mere om arrangementet på www.syngdenigen.dk 
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Høstgudstjeneste og kirkefrokost 
 

Når vi holder høstgudstjeneste i år, håber vi på, at høsten er vel bjerget. Sammenlignet 

med mange andre i denne verden er der god grund til at komme i kirke og være med til at 

takke for, at vi stadig kan få det daglige brød. Det er tillige festligt at være en god flok til 

at synge med på de dejlige høstsalmer. 

 

Børnene vil også i år være med til at sætte præg på gudstjenesten ved bl.a. at bære 

naturalier op i koret. Det håber vi, der er mange børn, der vil være med til. Man må gerne 

have forskellig frugt og grøntsager med hjemmefra. Disse ting sælges bagefter, og 

pengene indgår i høstofferet.  

 

Efter gudstjenesten håber vi, at mange har tid og lyst til at fortsætte fællesskabet i 

Kirkehuset, hvor alle – store som små – er velkommen til at deltage i en let kirkefrokost.  

Der er tilmelding senest den 15/9 til Britta Pedersen, tlf. 97 46 43 07. 

Ved kirkefrokosten er der også menighedsmøde, hvor der bl.a. gøres ”status” og fortælles 

om kirkens aktiviteter. 

 

Alle er hjertelig velkommen! 

 

Høstoffer 

 

Med dette nummer af ”Kirke & Sogn”  vedlægges der traditionen tro en kuvert. Men i år 

har menighedsrådet besluttet, at høstofferet udelukkende går til Folkekirkens Nødhjælps 

indsamling til Sultende på Afrikas Horn. Der er så hårdt brug for pengene til det formål, 

så vi må stå sammen og bidrage mest muligt. Vi har ikke prøvet at sulte, men det må være 

forfærdeligt.   

 

Er man forhindret i at deltage i høstgudstjenesten, kan kuverten afleveres i eller sendes til 

Præstegården.  

Tak for enhver gave – stor eller lille. 

 

   VOH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEJRUM KIRKE & SOGN, der er et sogneblad, udgives af Menighedsrådet 

samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet. 

 

Henvendelse vedr. næste nummer (oktober-november) skal være redaktionen i 

hænde senest den 10. september 2011 

 

Sognepræst:  

Provst Vagn Ove Høgild, Præstegården, Sct. Olai Bakke 2 A, Vejrum,  

7600 Struer tlf. 97 46 43 31 – e-mail: voh@km.dk 

Privat: Snerlevej 42, 7500 Holstebro. Mandag fridag  

 

Graver:  
Gerda Kvisgaard, Pile Alle 78, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 48 86 på kirkegården i 

dagtimerne. Træffes privat tlf. 97 42 03 18 (bedst ved spisetid) Mandag fridag. 

 

Kirkehuset: tlf. 97 46 48 86 

 

Organist:   
Kirsten Spanggaard Thomsen, Søjbjergvej 7, Vejrum, 7600 Struer  

tlf. 97 46 46 97 

 

Kirkesangere:  

Lars Hebsgaard, Bjerregårdsparken 12, 7560 Hjerm, tlf. 97 46 47 43 

Dorthe Bjerregaard Lauritsen, Meldgårdsvej 28, Asp, 7600 Struer 

tlf. 96 85 88 89 

 

Ansvarshavende: Vagn Ove Høgild 

Tegning: Bent Hviid 

Tryk: Bogtrykkergården, Struer 

 

Navneliste over formænd og bladmeddelere for bladets 2 udgivere: 

 

       MENIGHEDSRÅDET:   
 

       Formand: Britta Pedersen – 97 46 43 07 

                              Bladmeddeler: Vagn Ove Høgild – 97 46 43 31 

 

       BORGER- OG GYMNASTIKFORENINGEN 
 

        Formand: Jette J. Christensen – 97 46 48 92 

        Bladmeddeler: Connie Lindgaard – 97 46 41 45 
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